
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INSTRUMENTALISTYKA – STUDIA 
PODYPLOMOWE 

 
Kierunek studiów instrumentalistyka należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina 
sztuki muzyczne). 
 
Objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 
Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku studiów 

instrumentalistyka absolwent: 
WIEDZA 

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego: 
KP_W01 posiada poszerzoną w stosunku do studiów drugiego stopnia znajomość repertuaru  

swojej specjalności i związanych z nim tradycji wykonawczych  
 

w zakresie zrozumienia kontekstu sztuki muzycznej: 
KP_W02 potrafi integrować nabytą w czasie studiów pierwszego i drugiego stopnia wiedzę 

podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych 
w zakresie umiejętności improwizacyjnych: 

KP_W03 potrafi zastosować wiedzę w zakresie improwizacji zdobytą na studiach pierwszego 
lub drugiego stopnia przy wykonaniu utworu muzycznego 

UMIEJĘTNOŚCI 
w zakresie ekspresji artystycznej: 

KP_U01 potrafi stworzyć, realizować i wyrażać własne koncepcje artystyczne  
KP_U02 samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze 

motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z 
wymaganiami stylistycznymi  

w zakresie repertuaru: 
KP_U03 na bazie doświadczeń związanych z studiami pierwszego i drugiego stopnia potrafi 

wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w  
zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym 
obszarze  

KP_U04 na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi tradycjach 
wykonawczych wykazuje się umiejętnością konstruowania i wykonywania spójnych 
i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej programów  

w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób, czytania nut, umiejętności słuchowych, twórczych 
i odtwórczych: 

KP_U05 posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze 
świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej  
 



KP_U06 Posiada umiejętność samodzielnego opracowania utworu w aspekcie aplikatury, 
pedalizacji, smyczkowania itp. 

w zakresie publicznych prezentacji: 
KP_U07 wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik pozwalających  

panować nad objawami stresu 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

w aspekcie niezależności: 
KP_K01 potrafi inicjować działania artystyczne w zakresie swojej specjalności 

w aspekcie krytycyzmu: 
KP_K02 posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań artystycznych 

w aspekcie komunikacji społecznej: 
KP_K03 potrafi prezentować projekty artystyczne szerokiemu gronu odbiorów 

w aspekcie uwarunkowań psychologicznych: 
KP_K04 potrafi świadomie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie 

zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, wykorzystując również wiedzę zdobytą 
w procesie ustawicznego samokształcenia  

 


